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Zápis z 13. zasedání výběrové rady (VyR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 13. března 2020, od 09:00, kancelář MAS Frýdlantsko-

Beskydy z.s., Čeladná 712 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 12 z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 1 z programu V Beskydech to žije  

6. Diskuse  

7. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Předseda výběrové rady Miroslav Herot přivítal přítomné a konstatoval, že výběrová rada je 
usnášeníschopná – z celkového počtu 9 členů výběrové rady je přítomno 6 členů, což je 
nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, 
kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů více než 50 % z přítomných členů (3 veřejný 
sektor, 3 soukromý sektor). Žádný z přítomných členů se necítí být ve střetu zájmu a všichni 
podepsali etický kodex. V souladu s jednacím řádem výběrové rady byla pozvánka na dnešní 
zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (6. 3. 2020). Zasedání výběrové rady nejsou 
přístupná veřejnosti.  

2. Schválení programu zasedání  

Miroslav Herot přednesl program zasedání výběrové rady a vyzval přítomné členy k případným 
návrhům na doplnění nebo na změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého 
programu zasedání. 

 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Miroslav Herot navrhl zapisovatelku Ing. Radanu Malouškovou a nechal hlasovat o schválení 
navržené zapisovatelky:  

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 12 z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovanému 

projektu 12. výzvy IROP: 

 

 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013521 Vybudování chodníku podél silnice č. II/483 

po odbočku na Pstruží 

 
a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Členové výběrové 
rady byli proškoleni před samotným zasedáním. Dále byli členové výběrové rady seznámeni s 
výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu kanceláří MAS Frýdlantsko 
– Beskydy z. s. Předložená žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních 
náležitostí a postoupila tak do věcného hodnocení. 

Proběhla diskuse členů nad projektem a následně výběrová rada dle předložených podkladů 
k hodnocení zhodnotila zaregistrovanou projektovou žádost a vypracovala kontrolní list s 
výsledkem získaného bodového hodnocení. Na základě tohoto bodového hodnocení byl 
vytvořen návrh pro výběr projektů do přehledu hodnocení přijatých projektů. Tento návrh bude 
předán výkonné radě MAS (příloha č. 4 zápisu). 
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Usnesení: 13. VyR 2020-1 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předloženého projektu 12. výzvy MAS Frýdlantsko-
Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY a doporučuje projekt 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013521 Vybudování chodníku podél silnice č. II/483 po odbočku 
na Pstruží výkonné radě k výběru. 
 

 

 

 

5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 1 z programu V Beskydech to žije  

 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k výzvě č. 1 z programu 

V Beskydech to žije. Výzva byla vyhlášena 6.1.2020 a ukončena 28.2.2020 a její alokace byla 

150 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů byla 5.000, - Kč a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 10.000, - Kč. Celkem bylo podáno do výzvy 32 žádostí v celkové 

alokaci 308.500, - Kč.  

Zaměstnanci MAS stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů. Všechny 
předložené žádosti o podporu splnily podmínky formálních náležitostí a postoupily tak do 
věcného hodnocení. 

Proběhla diskuse členů nad projekty a následně výběrová rada dle předložených podkladů 
jednotlivé projekty zhodnotila a obodovala. Na základě tohoto bodového hodnocení byl 
vytvořen přehled hodnocených projektů, který je seřazen sestupně podle dosažených bodů. 
Tento přehled bude předán výkonné radě MAS (příloha č. 5 zápisu).  

Usnesení: 13. VyR 2020-2 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 1. výzvy MAS V Beskydech 
to žije a doporučuje prvních 15 projektů v přehledu hodnocených projektů (příloha č. 5 zápisu) 
výkonné radě k výběru. Dále doporučuje zvážit výkonné radě navýšení alokace o 36.500,- Kč, 
aby byly podpořeny další čtyři projekty v pořadí. 

 

 

 

 

Usnesení: 13. VyR 2020-3 

Výběrová rada doporučuje výkonné radě, že v případě, že alokace nebude navýšena a 

některý z podpořených projektů se neuskuteční z důvodu nouzového stavu, bude mu 

umožněn náhradní termín realizace, a to do 30.06.2021. Pokud se žadatel rozhodne od 

realizace projektu odstoupit, bude podpořen další nevybraný projekt v pořadí dle přehledu 

hodnocených projektů (příloha č.5 zápisu), tedy některý v pořadí 16 -19. 

 

 

6. Diskuze 

Miroslav Herot vyzval přítomné k závěrečné diskusi. 

7. Závěr  

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Miroslav Herot poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 13. zasedání výběrové rady.  

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Etické kodexy 

3. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013521 Vybudování chodníku podél silnice č. II/483 

po odbočku na Pstruží 

4. Přehled hodnocených projektů 12. výzvy IROP 

5. Přehled hodnocených projektů 1. výzvy V Beskydech to žije 

 

 

 
 

 

V Čeladné 13. 3. 2020 

 

 

 

Miroslav Herot ………………………………………………... 

Předseda výběrové rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

Ing. Radana Maloušková ………………………………………………. 

Zapisovatelka 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


